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PROGRAM: 
 
termín: 11. listopadu 2008 (úterý) 
místo konání: JIHLAVA, Hotel Gustav Mahler***, Křížová 4, Jihlava internet: http://www.hotelgmahler.cz  
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel 

 
Zaměření: FINANCE, ROZPOČET 2009, ROZVOJ KRAJE, EKOLOGIE, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. 
 
 
9:30  Zahájení hostiteli:  
  Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o. 

 Ing. Luboš KAČÍREK, ředitel pro strategický rozvoj společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. 
   
I. Odborný panel:  
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY DOTACE A FINANCE SAMOSPRÁV 

10:00  Dotace z EU pro volené zástupce samospráv v praxi – možnosti, aktuality a zkušenosti 
Ing. Jana VEBEROVÁ, ředitelka společnosti EU centrum  

10:30  Zhodnocování volných prostředků samospráv a financování projektů 
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME ‐ municipality a neziskové organizace ČSOB, a.s 

11:00  Diskuze k uvedeným tématům.  
 
 
I. Komerční panel:  
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ, 5 minutové prezentace projektů na podporu obcí a měst 

11:15  Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti, TR ANTOŠ, s.r.o. 
11:20  Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 
11:25  Tomáš KUBÍN, vedoucí Oblastního managementu, E. ON Česká republika, s.r.o. 
 
11:30  Přestávka na občerstvení, k dispozici jsou stánky partnerů.  
 
 
II. Odborný panel:  
ROZPOČET 2009, FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ A MĚST  

12:00  Rozpočet měst a krajů na rok 2009 + aktuality  
(dluhová služba ‐ metodika, RUD, dotace na státní správu, vyúčtovaní voleb) a novely zákonů 
Jan ZIKL, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování, MF ČR 

13:00  ROZPOČET 2009, aktuální informace pro města a obce k sestavení rozpočtu a k financím 
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

 

13:45  Diskuze k uvedeným tématům. 

14:00  LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, NÁSLEDUJE OBĚD. 
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TISKOVÁ  ZPRÁVA  3.   ČERVNA  2008  

10.  ČERVNA 2008  
III.  NÁRODNÍ  SETKÁNÍ  STAROSTŮ,  PRIMÁTORŮ A  HEJTMANŮ ČR 
 

Starostové  se  sjednotili  a  hromadně  protestují  proti  systému  přidělování 

peněz obcím 

Již téměř tisícovka starostů měst a obcí se sjednotila a další se rychle přidávají ke 

změně způsobu financování.  

Starostům  vadí,  že o dotacích  rozhodují úředníci,  kteří 

nevědí  nic  o problémech  obcí.  Dotace  do měst  a  obcí 

jsou přežitkem dob minulých, kdy strana a vláda stavěla 

infrastrukturu ve městech a obcích. O penězích do měst 

a  obcí  by  měla  konečně  rozhodovat  volená 

zastupitelstva,  jsou  přesvědčeni  starostové.  Peníze  na 

dotace  by  měly  být  svěřeny  do  vlastních  příjmů 

samospráv zákonem.  

Zatím  je  bohužel  v ČR  platný  systém  z doby  totality,  a 

sice  velká  část  peněz  je  obcím  svěřována  v dotacích, 

které  stanovují  úředníci.  Dotace  jsou  nejen  složité  a  pro  jejich  administraci 

vznikají  obrovské  byrokratické  struktury,  ale 

obcím  a městům  se  nedostávají  peníze  na  to 

nejpotřebnější.  Minimum  peněz  z dotací  jde 

například  na  místní  komunikace,  osvětlení, 

chodníky,  školky  a  školy,  modernizaci  služeb 

občanům  obcí,  ale  to  jsou  právě  oblasti,  kde 

města  a  obce  cítí  největší  potřeby.  Ekonom  a 

iniciátor petice  tvrdí,  „není pravdou,  že peněz 

je nedostatek, na daních  stát vybere dost,  jen 

je špatný systém rozdělování“.   

Starostové  chtějí,  aby  poslanci  převedly  zákonem  dotace  do  daňových  příjmů 

samospráv.  To  je  také  nosným  tématem  III.  Národního  setkání  starostů, 

primátorů  a hejtmanů,  které  se  koná  10.  června  v Praze  Hotelu  Olympik 

Artemis****.  Pokud  by  starostové  uspěli,  všechna města  a  obce  v celé  ČR  by 

mohla  mít  dvojnásobek  prostředků  ve  vlastních  příjmech.  Problém  je,  co 

s desítkami tisíc úředníků, kteří rozdělují a vymýšlejí dotace. 

             

            Ing. Luděk Tesař

            ekonom, iniciátor petice starostů 
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 11. listopadu 2008 – značka vs:10111 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o hodnotné ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace 

Název vašeho města či obce:        

Vaše Jméno a příjmení:        
Vaše funkce: 
(zakroužkujte)  STAROSTA  MÍSTOSTAROSTA  ZASTUPITEL 

 
JINÁ, vypište:………………………………… 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
 

Líbí  Nic moc  Nelíbí      Hlavní důvod proč, či námět (uveďte):                                      

       
............................................................................... 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Hodící se prosím zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám. 

 

Uveďte prosím název společnosti, která u Vás  

sváží odpad: …………………………………………………..  

ANO  NE Jste spokojeni s kvalitou prováděné služby 

ANO  NE Je, Vám známa značka a společnost AVE  

ANO  NE Je ve Vaší obci provozován Sběrný dvůr   
 

 

Co byste chtěli ve Vaší obci aktuálně nebo v krátkém výhledu řešit? 

 Účetní a daňové poradenství, controlling čerpání dotací ze       
státního a evropského rozpočtu apod. 

 Mám zájem o vypracování nezávazné modelové nabídky na 
bezdrátové informační systémy (rozhlas apod.) přímo pro naše 
město či obec. 

 Archivnictví a regálové systémy  

 Podrobné informace z oblasti energetiky 

 Výhodný nákup elektrické energie 

 Dětské / ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

             realizace v roce 2008 

       realizace v následujících letech (výhledově) 

 Optimalizace tisku / nákladů na spisovou agendu úřadu. 

 
 
 

 Strategický plán rozvoje 
 

 Výpočet daňových příjmů na r. 2009 včetně 
dopadů novely RUD + grafy a tabulky 10letého 
vývoje příjmů a výdajů naší obce 

 Bližší informace ke službám společnosti 
Regionservis s.r.o.  

 Komplexní program rozvoje zaměstnanců 
města (Development centrum) 

 Větší stavbu včetně financování 

 Výstavbu nebo rekonstrukci staveb 
města/obce (škola, školka, bytové domy, úřad, 
sportoviště apod.) 

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Více informací o Municipálním programu 
společnosti ČSOB a.s. 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k 
dotacím z EU 

 Jiné…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 
ČITELNĚ VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI,  
NA KONCI ODBORNÉHO PROGRAMU SETKÁNÍ BUDE LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY. 
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A N K E T A
Vážená paní, vážený pane, 
dovolte, abychom Vám položili několik otázek: 
 

1. 
Máte předchozí zkušenosti s čerpáním podpory 
z veřejných prostředků ?  

ANO     

  NE     

 

2.  Které z podporovaných oblastí jsou pro Vás prioritní ? 

Rozvoj města / obce
Infrastruktura, volnočasové aktivity… 

   

Cestovní ruch
Ubytovací a stravovací zařízení, 
infocentra, … 

   

Určete pořadí priorit Plánu rozvoje vašeho města / obce 
známkou od 1 do X. 

Doprava
Obnova a výstavba místních 
komunikací,, … 

   

Životní prostředí
ČOV, kanalizace, nakládání s odpady, … 

   

Vzdělávání
Zaměstnanci veřejné správy, škol, … 

   

Bydlení
Rekonstrukce a oprava panelových 
domů, ... 

   

Obnova kulturního dědictví     

V případě potřeby připojte komentář: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.  Máte‐li vážný zájem o předložení podrobné nabídky naší firmy, vyplňte prosím následující tabulku: 

 

Název obce / města: 

Kontaktní 
osoba 

jméno a funkce: 

telefon: 

e‐mail: 

 
 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte u stánku SUPPORT EUCENTRUM. 

 
Děkujeme Vám
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ
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OBJEDNEJTE SI VČAS 
VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2009-2010 
+ DESETILETÁ STATISTIKA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DO MINULOSTI 
Zašleme obcím a městům emailem nebo poštou vypočítané daňové příjmy města nebo obce na rok 2009 
a 2010 + desetiletou statistiku příjmů a výdajů přehledně zpracovanou v grafech. Propočty a statistiku provede 
spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní Ing. Luděk Tesař od 1. září 2008 nejpozději do 10 dnů od 
obdržení objednávky.      Cena dle platného katalogu je: 3927 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena při objednání do konce září 2008 je 3570 Kč včetně DPH

OBJEDNÁVKA 
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

Informace o objednateli 
Název objednatele:       

 
Adresa: 
 
Okres: 
 

 
      
 
      

 
IČO: 

 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
      případně mobil:       
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Výpočet daňových příjmů na r. 2009 a 2010 + deset let statistiky příjmů a výdajů do 
minulosti včetně grafů. Cena celkem: 3 570,- Kč (včetně DPH) 

Zaslat:    EMAILEM     POŠTOU (vhodné zaškrtněte) 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Celkem k úhradě:  
 

  3 570,-- Kč Úhradu provedeme po obdržení faktury. 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 51-9093920287/0100 KB 
 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 
nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  
nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu.  
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PROFI REGAL s.r.o. 
463 55 Rynoltice 240 
Jednatel společnosti: Jaroslav Grepl  
tel:+420 485 246 581  gsm:+420 604 279 502 e‐mail:obchod@profi‐regal.cz 
 

PROFI REGAL s.r.o. je obchodně montážní a poradenská firma se specializací na logistiku ‐ prodej, výkup, montáž, servis 
a revize regálových systémů, garážových vrat a kovovýrobu. Logistice skladů a regálovým systémům se firma věnuje od 
roku 1989 a systematicky na Českém trhu od roku 1994. 
 
 

O‐CONSULT S.R.O. 
Sídlo: Baarova 48/4 Liberec, 460 01 
Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01, Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E‐mail: o‐consult@o‐consult.cz   internet: 

http://www.o‐consult.cz   
Audity obcí, obecně prospěšných společností, nadací 
Kromě  předepsaných  oblastí  z  auditorských  směrnic  se  zaměřujeme  na  oblast  plnění  rozpočtů  a  naplňování  jeho 
příjmové a výdajové části. Zaměřujeme se však především na správné vyčíslení (a vykazování) majetku, jeho úplnost a 
evidenci. Samozřejmě kontrolujeme  i oblasti, na kterých  je zvláštní zájem o prověření ze strany objednatele. Součástí 
kontroly  může  být  i  prověření  hospodaření  v  účelových  zařízeních  obce,  resp.  v  jimi  zřízených  obchodních 
společnostech.  Zaměření  auditů  neziskových  společností  a  obcí  je  i  na  zásadní  posouzení  správnosti  vykazování 
ziskových činností, podléhajících zdanění dani z příjmů. 
 

 
 
 
 
 

sídlo firmy Bártek Rozhlasy,  
Podlesí 418, 757 01   Valašské Meziříčí , tel / fax 571 616 678 / 571 616 679  
 Luděk Bártek ‐ majitel 602 112 277 Email: ozvuceni@rozhlasybartek.cz  
Tomáš Kelnar ‐ obchodní oddělení 602 795 223 kelnar@rozhlasybartek.cz   
webové stránky www.rozhlasybartek.cz 
 
V současné době již instalujeme nový bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením. Tento systém 
splňuje všechny požadavky a kritéria, která po nás zákazníci vyžadovali. 
Systém bezdrátového rozhlasu se tím stal nejpoužívanějším a nejoblíbenějším. Dle evidence Českého 
telekomunikačního úřadu využívá bezdrátový rozhlas několik stovek měst a obcí v České republice. A to nejen k 
varování obyvatel v krizových situacích (požár, povodně apod.), ale zejména k běžnému hlášení.  
Provádíme zdarma nezávazné konzultace, měření signálu a k dodávce vypracování technickoekonomické studie, která 
slouží jako podklad pro žádost o dotace. Připomínáme, že systém SARAH lze napojit na JSVV MV GŘ HZS ČR. 
Dodávky bezdrátového rozhlasu provádíme v rozsahu :  
měření signálu  ‐ vypracování technickoekonomické studie ‐ vypracování projektu ‐ dodávka systému ‐ na klíč ‐ po 
etapách ‐ revize ‐ pravidelné kontroly a servis ‐ zaškolení obsluhy ‐ poradenství ‐ okamžitě a zdarma ‐ pomoc při žádání 
dotací – leasing 
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STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s. 
Ředitelství společnosti 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1  
tel.: 224 951 111  fax: 224 933 551  e‐mail: sekretariat@ssz.cz web. stránky: www.ssz.cz 

Společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v 
oblasti dopravního stavitelství. Firma staví na svých bohatých mezinárodních zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností. Na českém trhu působí již více než 50 let. Na 
podzim 2006 se stoprocentním vlastníkem SSŽ stala francouzská společnost EUROVIA. Ta je členem skupiny VINCI – 
největšího stavebního a koncesního koncernu na světě, který působí v 16 zemích. Mezi hlavní aktivity SSŽ patří zejména 
silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, sportovní stavby a rekonstrukce 
městských komunikací včetně historických center. 
 
 

Océ‐Česká republika, s.r.o. 
Babická 2329/2 
149 00 Praha 4  
Česká republika 
 Tel.: +420 244 010 111  Fax: +420 244 010 490  Email:  info‐cz@oce.com  

Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, založená na 
profesionálním produkčním HW (kopírky, tiskárny, multifunkční systémy, skenery), sofistikovaném komplexním systému 
SW pro řízení Document Flow, OMS a DMS, profesionálních službách (PS ‐ „Professional Services“ ‐ konzultace, analýzy, 
poradenství, školení ...), obchodních službách (OBS ‐ „Océ Business Services“ – outsourcování práce s dokumentem), 
spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále spotřebních materiálů. 
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var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

1109
odborná  

konference
Rozpočet 2009 a finanční vize měst a krajů                                 1 25.září (čt) Praha 23.9.

1209 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                        1 30.září (út) Praha 26.9.

7110 akreditovaný kurz IV. Letní škola  veřejné  správy 3 7.‐9.října (út‐čt) Kutná  Hora 30.9.

2110 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 23.říjen (čt) Znojmo 21.10.

10111 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 11.listopad (út) Jihlava 7.11.

1111 odborné  setkání
III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích                    
pod záštitou ministra vnitra Ivana Langera, ministra dopravy Aleše Řebíčka a  
náměstka primátora Rudolfa Blažka

1 20.listopadu (čt) Praha 18.11.

5112 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                          1 27.listopad (čt) Pardubice 25.11.

var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

6101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 20.ledna (út) Olomouc 16.1.
9101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                     1 29.ledna (čt) Hluboká  nad Vl tavou 27.1.

3102 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 5.února (čt) Liberec 3.2.

8102 kra jská  konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 17.února (út) Ostrava 13.2.

1102 společenská  akce Společný reprezentační ples Regionservis, Cevro a Hotel Praha 1 20.února (pá) Praha 13.3.

17103 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                               1 3.března (út) Ústí nad Labem 27.2.
11103 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 1 17.března (út) Mariánské  Lázně 13.3.
15103 neformální setkání   IV. Zimní škola  & IV. Zimní olympiáda  veřejné  správy 3 24.‐26.března Krušné  Hory 16.3.

4104 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 1 14.dubna (út) Zl ín 10.4.
1104 odborné  setkání IV. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 28.dubna (út) Praha 24.4.

15105 kra jská  konference VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                              1 14.května (čt) Hradec Králové 12.5.

1106 celostátní setkání IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR                          1 16.června (út) Praha 9.6.

13109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1 15.září (út) Plzeň 11.9.

1209
odborná  

konference
Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 1 24.září (čt) Praha 22.9.

1109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                         1 29.září (út) okol í Prahy 25.9.

2110 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 15.říjen (čt) Znojmo 13.10.
1110 odborné  setkání V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 22.října (čt) Praha 20.10.

10111 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 10.listopadu (út) Jihlava 6.11.

5112 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                           1 26.listopadu (čt) Li tomyš l 24.11.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 
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P ř e h l e d   s t u d i j n í c h   m o d u l ů    

1. Principy právního státu jako limita výkonu veřejné správy 
2. Manažerské dovednosti I. 
3. Veřejná správa a její systém v ČR 
4. Ústavní principy výkonu veřejné správy 
5. Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů 
6. Komunikační dovednosti 
7. Veřejná správa a Evropská unie 
8. Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví 
9. Veřejné finance 
10. Manažerské dovednosti II. 
11. Politický systém a jeho vliv na veřejnou správu 
12. Rozvoj osobnosti 
13. Ekonomické a kontrolní systémy ve veřejné správě 
14. Volební systém a komunální politika 
15. Management a marketing ve veřejné správě 
16. – 19. Specializační moduly (Místní normotvorba, Hospodářská soutěž a veřejné zakázky, Vnitřní 

správa, Regionální rozvoj) 
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